Kalkulátor poplatků pro mezinárodní ochranné známky
INFORMACE O OCHRANNÉ ZNÁMCE (MARK INFORMATION)
Druh úkonu (Type of transaction)
Je třeba vybrat příslušný úkon, pro nějž má být vypočítán poplatek: nová přihláška
(New application), následné vyznačení (Subsequent designation), platba druhé části poplatků
(Second Part fee), obnova (Renewal).
Datum (Date)
Je třeba zadat datum, k němuž má být vypočítán poplatek podle předpokládaného data
mezinárodního zápisu ochranné známky do mezinárodního rejstříku ochranných známek, data
následného vyznačení (územního rozšíření) nebo data obnovy mezinárodní ochranné známky.
Váš úřad původu (Your office of origin)
Ze seznamu států je třeba vybrat Českou republiku, jakožto stát, jehož zápisný úřad je úřadem
původu přihlašovatele nebo úřadem vlastníka mezinárodní ochranné známky.
Pro mezinárodní přihlášky (mezinárodní zápisy) ochranných známek založené na zápisech
nebo přihláškách ochranných známek Evropské unie, je třeba vybrat Evropskou unii.
Počet tříd pokrytý ochrannou známkou (Number of classes covered by the mark)
Je třeba vybrat číslo odpovídající počtu tříd výrobků a/nebo služeb zahrnutých v žádosti
o mezinárodní zápis ochranné známky nebo v jiné žádosti.
Je vaše ochranná známka kolektivní ochranná známka, certifikační ochranná známka
nebo garanční ochranná známka? (Is your mark a collective mark, certification mark or
guarantee mark?)
Zaškrtává se, jde-li o kolektivní ochrannou známku nebo o certifikační ochrannou známku
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
Je vaše ochranná známka barevná? (Is your mark in colour or colours?)
Zaškrtává se, je-li ochranná známka v barevném provedení nebo je-li tvořena barvou.
Výběr smluvních stran (Please select the contracting parties)
Zaškrtnutím se označí smluvní strany (státy nebo mezinárodní organizace, např. Evropská
unie), do nichž se ochranná známka přihlašuje (nová přihláška nebo následné vyznačení) nebo
pro něž se mezinárodní zápis ochranné známky obnovuje.
Stiskem tlačítek Select All/Unselect All je možné najednou označit/odznačit všechny
uvedené smluvní strany.
Stiskem tlačítka Calculate se provede výpočet poplatků podle zvolených kritérií.
ÚDAJE O POPLATCÍCH (FEE DETAILS)
Kalkulátor uvede jednotlivé části poplatku pro požadovaný úkon ve švýcarských francích:
základní poplatek, poplatek za vybrané smluvní strany, dodatkový poplatek (v závislosti
na počtu tříd výrobků a/nebo služeb a na vyznačených smluvních stranách) a celkovou výši

poplatků. Stiskem tlačítka Details lze získat další údaje o poplatcích, zejména o výši poplatků
pro jednotlivé vybrané smluvní strany.

